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I - CONSTITUIÇÃO DA CPCJ  

No ano de 2013 a CPCJ de Aljezur iniciou um novo mandato para o biénio 2013-2015.  

Foi integrada uma nova entidade – o Juventude Clube Aljezurense e algumas das entidades 
indicaram novos representantes – Associação de Pais, GNR, Educação e Segurança Social. 

Atualmente é composta por 15 conselheiros que representam as seguintes entidades: 

ENTIDADE NOME 
Município de Aljezur Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

C.D.S.S. de Faro Maria João Noronha 

Ministério da Educação  Luís Manuel Sequeira Santos 

A.R. Saúde  Maria João Revês Mendes Silva 

Guarda Nacional Republicana  José Gabriel Albuquerque S. Reis 

Associação de Pais Susana Isabel Martinho Lopes 

Casa da Criança do Rogil Carla Alexandra da Costa Pires 

Cidadão designado pela Assembleia Municipal  Maria da Conceição Raimundo Jacinto 

Cidadão designado pela Assembleia Municipal  Maria da Conceição Martins Gonçalves 

Cidadão designado pela Assembleia Municipal   Ana Maria Ferreira dos Santos 

Cidadão designado pela Assembleia Municipal  Ana Paula Duarte da Silva Canelas 

Técnico cooptado – área de Sociologia Márcio Filipe dos Santos Viegas 

Técnico cooptado – área de Psicologia Lígia Maria Sapage Garcia 
Técnico cooptado – área de Psicologia Sara Margarida dos Santos Duarte 

Juventude Clube Aljezurense Célia Maria Marreiros dos Santos  

Quadro 1 – composição da CPCJ de Aljezur 
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II - CARACTERIZAÇÃO PROCESSUAL EM 2013 

Durante o ano de 2013 registou-se um volume total de 50 processos, dos quais 32 foram 
arquivados em fase preliminar e pós preliminar e 18 transitaram para o ano de 2014. 

O volume total de processos distribui-se como o gráfico abaixo indica, verificando-se que há 
quase igualdade entre o número de processos transitados de 2012 e o número de processos 
de 2013 (entre novos processos e reaberturas). 

 

Gráfico 1 

Relativamente ao movimento de saída de processos, elas ocorreram apenas por arquivamento 
na fase preliminar e arquivamento na fase pós preliminar. Não houve remessa de processos 
para outras CPCJ’s.   

Considerando que a fase preliminar é aquela em que se diligencia a obtenção dos 
consentimentos para a intervenção, sem a qual não se realizam quaisquer outras diligências, 
verificamos que em 2013 foram arquivados 4 processos, uma vez que não foi prestado 
consentimento à CPCJ para intervir e acompanhar as situações. Nestas circunstâncias os 
processos são liminarmente arquivados mas são remetidos ao Tribunal de Família e Menores, 
que passa a acompanhar a situação. 
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Gráfico 2 

A fase pós preliminar é aquela que se inicia quando é prestado consentimento para a 
intervenção da CPCJ, ou seja, é todo o processo de acompanhamento que inclui a análise 
preliminar, a avaliação diagnóstica, a deliberação e contratualização, isto é, a assinatura de um 
Acordo de Promoção e Proteção (APP) e a sua execução e acompanhamento. No ano de 2013 
foram arquivados após intervenção 28 processos. 

CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS DE ACORDO COM O ESCALÃO ETÁRIO E O SEXO 

 

Quadro 2 

Em valores absolutos foram acompanhados 25 raparigas e 25 rapazes, embora o escalão etário 
com mais peso tenha sido entre os 11 e os 14 anos. Verificamos ainda que é entre os 11 e os 
17 anos que o número de raparigas em acompanhamento é ligeiramente superior ao dos 
rapazes, embora de modo geral haja uma distribuição muito aproximada entre os dois sexos. 
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No ano de 2012 a maior percentagem de crianças e jovens acompanhados tinha idades 
compreendidas entre os 11 e os 14 anos, (26%), logo seguida dos escalões etários de 6 a 8 
anos e 15 a 17 anos, ambos com a mesma percentagem (20%); em terceiro lugar temos o 
escalão etário dos 3 aos 5 anos (18%), seguido do escalão etário dos 9 aos 10 anos (8%), e 
finalmente também com a mesma percentagem os escalões etários dos 0 aos 2 anos e dos 18 
aos 21 anos, ambos com 4%. 

 

Gráfico 3 

Já quanto ao n.º de crianças acompanhadas, que apresentavam algum tipo de deficiência, 
registámos apenas uma criança do sexo masculino entre os 3 e os 5 anos e um jovem entre os 
15 e os 17 anos de idade. 
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CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS POR NATURALIDADE 

 

PAÍS CONCELHO TOTAL % 
Portugal Aljezur 13 26 

Portimão 1 2 
Setúbal 1 2 
Desconhecido 11 22 

Alemanha Desconhecido 4 8 
Roménia Desconhecido 1 2 
Suécia Desconhecido 2 4 
Desconhecida Desconhecido 17 34 

  50 100 
Quadro 3 

Da análise do quadro 3 constatamos que 52% das crianças e jovens acompanhados são 
naturais de Portugal e destas, 26% são naturais de Aljezur. Cerca de 22% (11) têm naturalidade 
portuguesa, mas é desconhecido o concelho de origem.  

O n.º de crianças e jovens cuja naturalidade é desconhecida justifica-se não pela falta de 
identificação, mas porque a informação relativa ao concelho/ freguesia de naturalidade, no 
Cartão de Cidadão não está “aberta”, mas sim codificada, o que não acontecia com o antigo BI. 
Pelo menos em relação a 4 não foi possível obter qualquer informação uma vez que houve 
arquivamento liminar, mas a representação de não portugueses que consta do quadro está 
muito próxima da realidade, pelo que os valores relativos a naturalidade desconhecida dizem 
respeito a crianças e jovens portugueses, que são de facto a grande maioria. 

 

Gráfico 4 
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ESCOLARIDADE 

Dos 50 processos de 2013, 39 crianças/jovens entre os 6 e os 21 anos encontravam-se a 
frequentar a escolaridade obrigatória, em qualquer grau de ensino. 
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III - SINALIZAÇÃO 

ENTIDADES SINALIZADORAS 

Os estabelecimentos escolares continuam a preencher o maior número de sinalizações, 
seguido das forças de segurança (PSP/GNR), estas últimas porque reportam obrigatoriamente 
sempre que existem situações em que estão envolvidas ou presentes menores de 18 anos, o 
que é frequente nas situações de violência doméstica. 

Registaram-se em 2013 muito menos sinalizações anónimas e é também um facto que a 
família também já sinaliza, nela se incluindo o pai e/ou a mãe. Menor número de sinalizações 
da parte da saúde, mostra que grande parte das situações, quando detetadas por esta 
entidade, são resolvidas ao nível do NACJR. 

 

Gráfico 5 
Nota: Autoridade policial refere-se a GNR, no caso do concelho de Aljezur 
 

MODALIDADES DE CONTACTO 

A sinalização por escrito continua a ser a modalidade mais comum de apresentar sinalização 
de risco ou perigo à CPCJ, representando 44% de todas as sinalizações recebidas em 2013. 

Seguidamente temos as comunicações presenciais, isto é , pessoas que se dirigem à CPCJ e 
apresentam aos técnicos  a situação que sinalizam. O contacto presencial representa 28% do 
total, logo seguido pelo correio eletrónico (20%). 
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Gráfico 6  
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IV - ANÁLISE DAS TIPOLOGIAS DE RISCO E PERIGO NO ANO DE 2013 – problemáticas 
sinalizadas e diagnosticadas 

SINALIZADAS 

O quadro que se segue mostra a distribuição das sinalizações recebidas no ano de 2013 (novos 
processos e reaberturas), de acordo com a situação de risco ou perigo que foi reportada no 
momento da sinalização. Nem sempre há coincidência entre a situação que é sinalizada e a 
real, a qual muitas vezes só é caracterizada após a análise diagnóstica. 

As sinalizações a que o quadro se refere dizem apenas respeito a novos processos, uma vez 
que nos processos transitados, as sinalizações já foram caracterizadas no ano de 2012. 

O que constatamos é que foram 8 as tipologias de risco/perigo sinalizadas em 2013, sendo a 
mais frequente a negligência (7), seguida da ECPCBEDC - Exposição a Comportamentos que 
Podem Comprometer o Bem- Estar e o Desenvolvimento da Criança (6). Não menos 
importante é o n.º de sinalizações por MTPIA – Mau Trato Psicológico ou Indiferença Afetiva 
(4). 

De referir ainda 3 sinalizações por a criança ou jovem se colocar a si própria em risco ou perigo 
(CJACABED), uma sinalização por abuso sexual (AS) e outra por ausência temporária de suporte 
familiar ou outro (CAESP).  

 

Gráfico 7 

Neste ano, e em face do novo limite para a escolaridade obrigatória, que passou a ser de 12 
anos, houve 2 sinalizações por absentismo escolar. 
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DIAGNOSTICADAS 

Já quanto às problemáticas diagnosticadas, verifica-se de facto que nem sempre há 
coincidência entre o que é sinalizado e a situação que de facto enquadra a situação de 
perigo/risco, após a avaliação diagnóstica. 

 

Gráfico 8 

O gráfico 8 mostra que em termos de diagnóstico surgem outras tipologias que à partida não 
foram consideradas, mas que a análise da situação em fase pós preliminar acaba por 
enquadrar como a mais determinante. Normalmente o risco/perigo está associado a um 
quadro multifatorial onde mais do que uma causa contribuem para a situação em que a 
criança ou o jovem se encontra. No entanto há que avaliar qual é a mais determinante e é essa 
a tipologia que classifica o processo. 

Em 2013 a ECPCBEDC e a Negligência foram as situações de perigo mais presentes, ambas com 
26%. A terceira situação mais presente é aquela em que são as próprias crianças e jovens que 
se colocam a si próprias em perigo, podendo concorrer para isso vários fatores como 
consumos, prática de bullying, etc. 

Assim verificamos que foram 11 as tipologias em acompanhamento no ano de 2013, mais 3 do 
que as sinalizadas. 

  

0

5

10

15

20

25

30

Crianças/Jovens acompanhados em 2013 por problemática 
diagnosticada (%)

CPCJ de Aljezur Página 12 
 



 Relatório da Atividade Processual de 2013 
 
V - MEDIDAS APLICADAS E ACORDOS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO EM 2013 

Na fase de deliberação e contratualização são definidas as medidas a aplicar, as quais se 
consubstanciam em Acordos de Promoção e Proteção (APP).  

Durante o ano de 2013 foram aplicadas medidas em 31 processos, sendo que as provisórias 
foram apenas 4, duas em instituição e outras duas de apoio junto de outro familiar, como se 
observa no quadro 4. 

APP celebrados por Medida- Provisória e 
Definitiva 

MASC. FEM. N.º 
TOTAL 

Acolhimento em Instituição (provisória) 0 2 2 

Apoio junto de outro familiar (provisória) 2 0 2 
Apoio junto de outro familiar 1 2 3 
Apoio junto dos pais 9 13 22 
Acolhimento em Instituição 0 2 2 

Total 12 19 31 
Quadro 4 

O gráfico 9 mostra a distribuição das Medidas provisórias e definitivas aplicadas por escalão 
etário 

 

Gráfico 9 
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Em relação às medidas definitivas contratualizadas, a grande maioria dos APP celebrados (22), 
foram de Apoio junto dos pais. Três APP foram celebrados para Apoio junto de outro familiar e 
dois APP foram celebrados para Acolhimento institucional.   

PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA ACIONADOS NO ANO DE 2013 

No ano de 2013 não foram acionados procedimentos de urgência, sendo estes aqueles que 
estão previstos no artigo 91.º da Lei n.º 147/99 de 1 de setembro. 
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VI - PROCESSOS ARQUIVADOS/CESSADOS LIMINARES por MOTIVO em 2013 

MOTIVO do ARQUIVAMENTO N.º  % 
Remessa a Tribunal por ausência de consentimento 4 12,5 

A situação de perigo já não subsiste 12 37,5 

A situação de perigo não se confirma 4 12,5 

Cessação da medida: decorreu o prazo de duração ou 
prorrogação da medida e a situação já não subsiste 

1 3,1 

Encaminhamento para entidade com competência em matéria de 
infância e juventude 

1 3,1 

Remessa do processo a Tribunal - Não cumprimento reiterado do 
APP 

6 18,8 

Remessa do processo a Tribunal - Retirada de consentimento 
para a intervenção 

4 12,5 

 32  
Quadro 5 

Após ser recebida uma sinalização, existem duas fases num processo – a fase preliminar em 
que são solicitados os consentimentos para a intervenção e a não oposição de jovem de 12 ou 
maior de 12 anos, assim como são prestadas todas as informações sobre a intervenção, 
nomeadamente são os intervenientes esclarecidos acerca dos seus direitos. Nesta fase, não 
sendo obtidos os consentimentos, o processo é arquivado liminarmente e remetido ao 
Tribunal de Família e Menores, para acompanhamento. 

Nesta situação, durante o ano de 2013 foram arquivados e remetidos a Tribunal, 4 processos. 

Obtidos os consentimentos e a não oposição de criança/jovem com 12 ou mais anos de idade, 
o processo segue para a fase pós preliminar, isto é, entrará em Avaliação preliminar, Avaliação 
Diagnóstica, Deliberação e Contratualização e Execução e acompanhamento.  

Ao longo de cada um destes momentos da intervenção, os processos podem ser arquivados 
por não se confirmar o perigo (4 processos arquivados), por o perigo já não subsistir (12 
processos arquivados), porque a medida aplicada termina e não há necessidade de a prorrogar 
por que o perigo foi removido (1 processo arquivado), por o processo ser encaminhado para 
entidade de 1.º linha a fim de ser feito o acompanhamento em termos de prevenção e 
intervenção sobre o risco (1 processo arquivado), por incumprimento reiterado do APP (6 
processos arquivados) e finalmente por ser retirado o consentimento para a intervenção (4 
processos arquivados).  
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